ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMETO RURAL
CÂMARA SETORIAL DA NOZ-PECÃ
PRÓ-PECÃ

Nota Técnica 2020 – NOZ PECÃ NO RS
A cultura da nogueira-pecã teve uma expansão significativa no Rio Grande do Sul nos
últimos anos. A área passou de 930 hectares, em 2004, para mais de 6.500 hectares, em
2019, cultivados, atualmente, por cerca de 1.300 produtores.
Do total da área plantada no estado aproximadamente 3.000 hectares já estão em
produção. Segundo dados do SIDRA/IBGE na Safra 2018 foram colhidos 3.480 toneladas
no Rio Grande do Sul.
O estado do Rio Grande do Sul possui a maior área plantada de Noz-pecã do país
chegando a 70% da área nacional que é de cerca de 9.500 hectares. O estado também
conta com as seis indústrias que beneficiam pecãs no Brasil e cinco viveiros
especializados na produção de mudas.
A pecanicultura está presente em todas as regiões gaúchas, embora a maior concentração
esteja na Depressão Central e no Vale do Taquari. Os dois principais polos de produção e
industrialização estão nos municípios de Anta Gorda e Cachoeira do Sul.
Nos últimos anos a organização desta cadeia produtiva no estado tem se intensificado. A
criação da Câmara Setorial da Noz-Pecã e o Programa Estadual de Desenvolvimento da
Pecanicultura - Pró-Pecã proporcionaram ao setor uma maior união e troca de
experiências, essa união resultou na Criação do Instituto Brasileiro da Pecanicultura –
IBPecan em 2018.
Além disso, por meio da Câmara Setorial da Noz-Pecã foi instituído uma importante
ferramenta na estruturação desta cadeia produtiva, o Comitê Gestor formado por técnicos
da SEAPDR, EMATER, EMBRAPA, UFGRS, IBPecan e de Empresas produtoras de
mudas e beneficiadoras de frutos. O grupo vem trabalhando sobre assuntos técnicos em
prol do desenvolvimento da cadeia produtiva, como registro de produtos, normativas para
padronização da Noz-Pecã, limites de resíduo, contaminantes, boas práticas e elaboração
de um Manual técnico para Noz-Pecã.
Neste ano a Abertura da Colheita da Noz-Pecã será no município de Anta Gorda, no dia 23
de abril de 2020, durante a 8ª Fest Leite, nesta oportunidade também ocorrerá o VI
Seminário da Cultura da Noz-Pecã.

Mais informações disponíveis em: http://www.seapa.rs.gov.br/pro-peca
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